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EGYLETEK, TÁRSASÁGOK A DUNA-TISZA KÖZÉN
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A lórténelludománynak és más társadalomtudománynak mindig is fon·
tos kutatási területe volt az egyes társadalmi csoportok, rétegek történetének, életmódjuk változásának vizsgálata. A társas élei keretei közölt szerveződött egyesGIetek, egyletek, körök minden korszakban fontos társadalmi
szerepet töltöltek be, létOkkel hozzájárultak a közösségludat, a létbiztonság,
az emberi életnek értelmet adó célok, a morális értékek újrateremtődéséhez.
A különbözö társadalmi rétegeket tömöriUi egyesületek mükődése szorosan
kapcsolódolt egy-egy település, vidék életéhez, összefüggött a helyi szinten
vagy országosan jelentkező politikai, társadalmi, gazdasági törekvésekkel.
Tagságuk, müködésük alakulásának vizsgálata megkerülhetetlen a történetírás számára.
Egyesületnek nevezzük az alapszabályban meghatározott célra létre/öli, az államtól független önkéntes társulást. Általában érdekvédelmi, kulturális, közősségi, sport stb. céllal hoztak létre egyesületeket, amelyek bíró·
sági nyilvántartásba való bejegyzéssel jöttek létre, önkormányzatuk és nyilvántartott tagságuk volt. A tagok tagdíjat fizettek.
Mindezek a kritériumok a 19. századtól kezdve alakult egyesületekre
vonatkoznak. Magyarországon azonban már a 19. század elölt is működtek
vallási, kulturális, szakmai alapon szervezödölI társulások.
Széchenyi István Angliában ismerkedell meg az egyesületek, klubok
társadalmi és művelődési jelentőségével. Ennek hatására hozták létre Ma·
gyarországon Károlyi Györggyel az első kaszinót, amely 1830-tól Nemzeti
Kaszinó néven működött. Mintájára orszá9szerte alakultak kaszinók, társai·
kodó egyletek, olvasó társaságok. Ezek az egyletek a polgárosodásért folyó
reformkori küzdelem fontos szervezetei voltak. A kulturális, művelődési célok
mellett számos egyesület polgári, nemzeti törekvéseket is megfogalmazott.
A társadalmi és politikai polarizálódés az egyletek szervezödésére is kihatoll, megkezdődött differenciálódásuk. A kaszinókon kivül vidéki viszonylatban jórészt segélyezö egyletek alakultak 1848 elölt.
A kaszinók, olvasókörők egy része túlélte a szabadségharc leverését,
de az 1852-ben kiadolI negyleti törvények szigorú korlétozásaitól csak a katolikus egyházi társulatok mentesültek.
Az egyesületek szélesebb körű szervezödését és tevékenységük kibontakozását a kiegyezés sel megváltoz6 viszonyok tették lehetövé. Az or·
szág gazdasági, társadalmi átalakulésa, a munkamegosztás differenciálódása, a térsadaimi struktúra változésa felerősítette az egyesületek iránti igé·
nyeket. A társas kapcsolatok ápolására szoritkoztak a kaszinó jeIIegO körök,
ugyanakkor a politikai érdekek érvényesítésének informális intézményeivé is
vártak. Közművelődési szempontból figyelemre méltó szerepűk volt a polgári
és munkésrétegek művészeti és önképző egyesületeinek.
K
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Mindezeken Iul szakmai érdekeltségü klubok, népoktalási kOrOk, tanll6i

egyesületek alakultak és a társas élet szervezésében nagy szerepet játszottak az ekkor indult sportegyesületek is.
A gyülekezési és egyesülési szabadságol a dualizmus egész idősza
kában nem iktalták törvénybe, de az egyesületek elnevezésél, emblémáit,

lehetséges céljait rendelet szabályozta. Az alapszabályok jóváhagyása a
belügyminiszter hatáskörébe tartozott, a gyülések engedélyezése a törvényhatóság vezetöjéllil, városokban a rendöl1c:apitánytól fOggött.
Az J. Ililágháború alatt az egyesuletekre vonatkozóan korlátozásokat
vezettek be, uJ egyesulet alakulását nem engedélyezték. (Kivételt képeztek
az olyan egyesületek. amelyek hadi jótékonysággalloglalkoztak.) A háború
alatt sok egyesület szüneteilette tevékenységél.
Az I. világháború után az uralomra jutott polgári demokratikus forradalom kormánya legelső intézkedései között ettOförte az egyesületek alakitására vonatkozó hábonjs korlátozásokat. A Tanácsköztársaság 1919. április
2-án közzétett alkotmánya a munkások gyUlekezési és egyesülési jogát rögzítette. (A polgári pártok és szervezetek ekkor 6nszánlukbó/ vagy rendeletre
feloszlottak.)
A két világháború közötti hatalmi szervek - a háborU elötti kormtmyok
liberális poIltikájához képest - növelték befolyásukat (az állam beavatkozását) az egyesületek életében, elsősorban azért. hogy kikOszőböljék a fQ(·
radalmi eszmék terjedését. Több gondot fordítottak az ideológiai. kulturális
tevékenység irányitására.
A második világháború alatt nagy nyomás nehezedett az egyesületekre. megszigorodott a hatósági ellenOrzés, több egyesOlet az anyagi nehézségek és a tagok behivása miatt nehezen működött, kényszenl passzivitásba süllyedt. Továbbá egyleta/akítási tilalom volt érvényben. A II. világháború. a holocaust, az ország csatatérré változása, majd az élet újraindítása
folytán akadozva indultak újra az egyesületek is. Amikor pedig a konszolidáció útjára léptek volna, a pártállam kiépülése nyomán elkezdődött az egyesületek elsorvasztása és feloszlatása. A ;abb- és baloldal közM kiéleződött p0litikai harcok során több száz egyesületet oszlattak fet.
1949 után átrendez6dtek a müvelődés, a társas élet intézményes keretei. Sok korábbi egyesület - mOkOdésük ellehetetlenítése miatt - megszOnt,
helyettük pártok, szakszervezetek. ifjúsági szervezelek vették át a volt egyesületek szerepkÖrél.

A kamara-kiállítás anyagához is a 158 egyesületnek irataiból válogattunk. Mivel Jevéllárunk kiátlítóteremmel nem rendelkezik, ténylegesen csak
izelitőt tudunk adni az egyesOIetek sokszor igen gazdag, sokszor azonban
nagy hiányosságokat mulató irataiból. A bemutatásra kerülő iratok, fotók
összesen 59 egyesületeI reprezentálnak.
Tíz típusba soroltuk azokat az egyesületeket, amelyek irataiból akiállí·
táshoz válogattunk. Ezek a következők:
- vallási jellegű egyesOIetek,
- kaszinók, legény- és nOegyletek.
- temetkezési egyletek,
- jóléti és segélyező egyesületek,
- sportegytetek, vadásztársaságok,
- tüzoltó egyesületek. légoItalmi ligák,
- gazdasági egyesületek. gazdakOrOk,
- iparos és kereskedő egyletek,
- tudományos, kulturális, népmüvelO egyesületek.
- politikai jellegű és társadalmi egyletek.

A2. iratok. fotók ilyen tematikus rendszerben láthatók a kiállításon. Mivel
egy-egy társulatot, egytetet csak egy·két irat, lotó jelenit meg, nem kapha.
tunk képet az egyesOIetek teljes életéről, a dokumentumok csupán felvillantják tevékenységük egy-egy mozzanatát. A kiállitó hely behatároltsága megszabta, hogy mindössze néhány kőtetet tudunk bemutatni. Nincs lehetőség
több oldalas levél, jegyzőkönyv egészének kiállitására sem. Igyekeztünk
ugyanakkor érdekes és látványos iratokat válogatni.
Minden egyes kiállított dokumentumot sorszámmal táttunk el. A sorszámozott iratok. fotók leírása a tablók mellett is szerepel és a kiállítás·
vezető is ezek rendszerében készült. Minden kiállított dokumentum leírása
alatt megtalálhaló annak levéltári Jelzete is, ami a visszakeresés lehetőségét
is biztosítja.
A kiállitással az volt levéltárunk célja. hogy bemutassa milyen sokszinű
volt az elmült századok társas élete, hogy érdemes kutatásukkal foglalkozni,
mert tartalmaznak többek kőzött mának szóló üzeneteket is.

Kecskemét, 2004 január

•••
Történeti kutatás még nem tárta fel pontosan, hogy 1950 előtt hány
egyesület alakult mai megyénk (Bács-Kiskun megye) területén egy-egy városban. községben. Levéltárunk 158 olyan egyesület iratait őrzi. amelyek a
tanácsrendszert megelőzően szervezödtek. Irataikról részletes ismertetés
(repertórium) jelent meg 2003-ban .Egyesületek iratai a Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat Levéltárában (1651) 1824-1950 (1979)" címmel intézményünk kiadásában.

Péterné Fehér Mária
főlevéltáros
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A KIÁLLíTÁS DOKUMENTUMAI

,.

Részlet Ferenc Józsell652. november 26-án kelt császári nyíli parancsából, mely az .egyIelek iránti uj törvényes határozatok"-at tartalmazza.
ln: A kózónséges birodalmi tóNány fjs kormány/ap LXXIV. darab, 253.

=lm.
2.

Fotómontázs az egyesületi iratokban megmaradt fényképekbOI.

3.

Részlel az 1989. évi II. - az egyesülési jogró! szóló - törvényből. A törvény
1989. január 24-éo lépett hatAlyba.
ln: Magyal K6zJ6ny 1989. S. szám. 1989. januAr 24.

Vallási jellegü egyesületek
4.

A Kecskeméti .Deák-Czéh" artJlwlu5all (szabályaJt) és az 1651-1760 között
választott .födékányok" (egyesületi eln6köl<) neveit tartalmazó kötet Az
egyesületet a BoIdogS<\gos Szűz Maria tIsZteletére ajapItottak kecskeméti,
római katolikus lakosok. Az. arbkulusok keletkezésének éve: 1651. (Közli
Homyik János: KecskeméllOrténele, oI<Ie~ltátraL II. kötet, 236-243. oldal)
A Kecskeméti .Oeák-ezéh" artikulusainak harmadik pon~a.
BKMóf.. X. 288 J. Mta!

5.

A Kecskeméti Szent Antal céh szabályali tartalmazó kötet. Az egyesületet
Páduai Szent Antal tiszteletére és beteg tátSaJk segítésére hozták létre
kecskeméti, római katolikus lakosok. A szabályok keletkezésének éve:

1712.
A Kecskeméti Szent Antal Céh szabályainak első három ponlja. A 3. pont
szerint az egylet egyik únnepnapja, Páduai Szent Antal napja: Szent Iván
hava Oúnius) 13.
BKMÓL X. 2861. doboz ,. télel
6.

5. számu kiállított irat

A Kecskeméti Szent József Társaság szabályait tartalmazó kötel. A kecskeméti Szent Miklós templomban 1723·ban, Szent József lIsztetetére emelt
oltár .gyarapftására, lelmagasztalására és gondviselésére" tömörültek e
társaságba kecskeméti, római katolikus hivők. A szabályok keletkezési ideje: 1727.
A Kecskeméti Szent Józsel Társaság szabályzatának első oldala, melyen
olvasható, hogya társaság Szent József tisztelői sorába lép.
BKM6L X. 287 1. dosszié 1. létel

,
7.

7

A Kalocsai Jó Halál Társulat törzskönyve. 1906-1944. Az egyesOlet nevében szereph:) jó halál" nem a szenvedésektOl mentes halált, hanem az élet
tökéletes befejezését, a halál tudatos, érett fogadását, a halálra való felké·
szülési Jelentette. A társulat céljának azllekintetle, hogy megkönnyitse tag·
jainak a világból val6 ,.kiköltözést", A kötel az egyesület tagjainak nevét tar-

Kaszin6k, legény- és nöegyletek
14.

A Kecskeméti Kaszinó fenntartására egyénenként fizetett 15 váltólorinlnyi
összeg aláírási ive. (Tulajdonképpen a kaszinó tagjainak névsora.) [1830]
julius 16. A vidéken elsők közölt alakult Kecskeméti Kaszinó tagjai a város
vagyonos gazdái. a városi elöljáróság prominens alakjai, a Kecskeméten
állomásozó katonaság tisztjei és egyházi vezetők voltak,
BKMÖL X. 232 ,. doboz 3. tétel

15.

Az aláirási lven szerepIO Polgár Mihály (Törökszentmiklós, 1782 - Kecskemét, 1854) kecskeméti református lelkész (l846-tól a Ounamel1éki Rel.
Egyházkerűlel p(JspOke) arcképe.

laJmaua.
A Kalocsai J6 Halál Társulat tooskonyvében szereplő 1906·ban, 1907-000
felvett tagok névsora.
BKMOL X. 296 l. MIat
8,

9.

A Kalocsai Pulai Szent Vince Társasághoz gr. Cziráky János (a pesti egye.
sület másodelnOke) által irt levél, melybEln üdvözli a kalocsai egyesület
megalakulását. A levél kelte: Pest, 1871. március 19.
BKMóL X, 284 7. dosszié 2. tétel

II

16.

Az aláirási iven szereplő Tatai András (Hegyközségszentmildós, 1803 Kecskemét, 1873) az 183Q.t61 szervezOd6 refonnátus fOiskola tanárának
arcképe.
ln: Kecskeméti Nagy Képes Naptár 1893,

17.

A Kecskeméti KaSZinó tawának. Csányi Jánosnak (Kecskemét,1788 Kecskemét, 1870) arcképe. Csányi 1841-1844 és 1848-1851 között Kecskemét föbirája. 1861-1862 kOzött a város poIgármestere volt.

18.

A Kecskeméti Polgári Kaszinó kOnyvkOlcsOnzési naplójának (1844-1848)
részlete. Az 1842-ben alakul! második kaszinót fléltaJ értelrrllséglek, iparosok, gazdák alkották, de - már akkonban szokatlan módon - iZraelitákat is
felvettek tamaik sorába.
BKMÖL X. 306 l. csom6 7. tétel

19.

A Kiskunhalasi Kaszinó EgyleIhez br. Fekete lajos, a kisujszáJlási Polgári
KOr elnöke által frt levél, melyben 6r6mmel UdvOzli a rokon eszméket valló
haJaSiakat. A levél kelte: 1866. május 2.
BKMOL X. 234 ,. csomó 7. tétel

20.

A Kecskeméti Kereskedelmi Kaszinó elnökéhez Kecskemét helyettes POIgármestere, Bagi lászló által irt levél, melyben megköszöni az egyesOletnek a felsO kereskedelmi Iskola Ogyében felajánlolt támogatást. A levél
kelte: 1904. március 3.
BKMÖL X. 233 3. doboz 4. tétel

21.

A Kecskeméti KereskedOl (Kereskedelmi) Kaszinó nyomtatolI alapszabályainak (1895) cimlapja és 1-4. §-a.
BKMÖL X. 233 3. doboz 3. tétel

A Kalocsai Érseki GlfTlnázium Mária-Kongregációjának (kongregáció jelentése: hitbuzgalmi egyesOlet) jegyZőkonyve 1908-1929. (A kizárólag Jézustársaság.ak áltaJ vezetett iSkolákban alakított Mária-kongregációk lJSztán
vaUásos egyesületek voltak, fO célkittizéSUk fagJainak Szüz Mária tiszteletére, ezáltal buzgó vallásos életre nevelése.)
A Kongregbció áttal 1909 januárjában tartotl ülések jegyz őkOnyvei,
BKMOL. X 279 l. doboz 5. tétel

10.

ln: Kecskeméti Nagy Képes Naptár 1893.

A Kalocsai Érseki Gimnázium KJSebb Mária-kongregációjának jegyzőköny
ve 1928-1938.
A kongregátió 1930131. tanévre megvá1aszlott bsztikarának névsora.
BKM<X X. 280 I. CJObOZ I. tétel
A Szeremlei Református Egylet közgyíilési és választmányi üléseinek jegyzőkönyve 1908-1933.

Az egyesület 1913. szeptember 28-án tartott közgyűlésének jegyzőkönyve,
Ezen a közgyülésen választollák meg Sámán Pétert az egyesület elnökévé
a lemondott Tóth Bálint (ref. lelkész) helyett.
BKMOL X. 290 1. csomó l, tétel
12.

A Bátyai Katolikus Kőr tagsági tOrzskönyve 1937-1949.
A tOrzskOnyv egy Iapla, (_M~ betOvel kezdődO nevO tagok 193Hxll.)
BKMÖL X. 277 I. doboz 2. tétel

13.

A Kiskunfélegyházi Katolikus leányok Egyesülete .Egyleti KrÓnikájának"
(1935-1946) első két oldala, amely az alakulást - 1935 február - elevenfti
fel. Az egyesOlet elsO elnöke Dukay Mária Amancia nővér volt.
BKMÖL X. 244 ,. dosszié l. tétel

9
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22.

A Kecskeméti Kereskedői (Kereskedelmi) Kaszinó 1902 elsO félévére klallf·
tott tagsági jegye, Schwarcz Sándor részére.
BKMOL X. 233 18. doboz l. tétel
••
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Temetkezési egyletek
29.

Az. Első Kecskeméti Temetési 5egédegyesület nyomtatott rendszabásainak
(1836) bevezetője és elsO pontjai. A rendszabások bevezetőjében az egye.
sület alakulásának okát a következőkkel magyarázták: .Valamint egyesült
erő emelhet természetök szerint társas valókat, tudniillik embereket léletök
czélja felé; Ugy csak egyeSOlI erOlehetl az I:gnek azon reánk mért rettentO
végzését is, hogy minden embemek meg kell haJni, valamennyire köoynyebben lürhetövé:
BKMÖL X. 221/a 4. doboz ,. tétel

30.

Az. ElsO Kecskeméti Temetési Segédegyesülel felvételi Jegye, kiállítva 00mötOr Sándor Gergely lia részére 1836. szeptember 17-én.
BKMÓL X. 2211a 4. doboz 4. tétel

31

A Kecskeméti ÖrOkJO és Tökél Alapitó Temetkezési Egyesület tagsagi igazotványa Firtling Anlal részére 18n. málus l-Ién kiáJlitva.
BKMCJL X. 22t1c 6. doboz

32.

A Bajai Második Temetkezési Egylet magyar és német nyelvú nyomtatott

.

~.

'vi... ,

23.

...

"

A Kecskeméti J61él<ony Nöegytet nyomtatott alapszabályának (1870) clmIapta és 1-5. §-a. A2 187G-ben alakult n6egylet célul tüz!e ki .,kisdedóvodák" feJáUilását. feootartását. árva gyermekek, ~gyámoltalan sorsú· beteg családf ok segétyezését. .nOnOveklék" fetálJitását és szorgalmas. húséges cselédek Jutalmazá.sát.
BKM6t. X. 245 t. doboz 4. téftH

24.

A Kecskeméti Jótékony NOegylet által 1884. januar 26-án rendezett táncmulatság lánaendjének külső és belsO oldala.
BKMöL X. 2452. doboz t. tétel

26.

Meghlv6 a Kecskeméti Jótékony N6egylet NOi Ipariskolája 1907. június 22-i
kézimunka-kiállítására.
BKM6L X. 2452. doboz t. tétel

27.

A Bajai R. K. NOegylelhez az ElsO Magyar Szinházi OgynOkség igazgatója
áJtal Irt levél, melyben az egyesulet által tartott szinielőadás jogosulatlanságára hlvta fel a figyelmet. A levél kelte: Budapest, 1887. február 15.
BKM6L X. 243 f. doboz 5. létal

28.

33.

Hechtl István bajai lakos levele a Bajai Másodík Temetkezési EgyeSÍl1ethez, melybeo 80 ezlist forint kOlcs6nért folyamodik. A levél kelte:
1850. ápriliS 4.
BKMÓ/.. X. 2164. doboz 3. féttH

34.

A Halasi TOkét Alapiló Temetkezési Egylet tagja, Fazekas Mihály kOtelezvénye az egyesülettOl kOlcsOnként felvett 50 vált6foritltról. Kelt: Kiskun·
halas, 1847. január 30.
BKMOL X. 225 f. doboz 9. féttH

A Kecskeméti Jótékony NOegylet elnöknOjéhez, Horváth DOménéhez, a
FelsO Magyarországi Első KiháZasit6 Egylet (Miskolc) elnöknőJe által irt levél elsO Oldala, amelyben beszámolt a mIskolci egylet alakulásáról, célJá-

<ól,
BKMá. X. 245 2. doboz t. tétel
25.

alapszabályának (1860) cimlapja és az 1-5. §-okat tartalmazó oldalai.
BKM6L X. 2164. doboz 2. téttH

Császka György kalocsai érsek 1894. április l-jén kelt alapílólevele, melyben a Bajai N6egylet javára 500 forint értékü alapltvanyl tell.
BKM6L X. 243 t. doboz 5. létel

35.

A Halasi TOkét A1aplt6 Temetkezési Egylet 1847-ben felvett tagjainak név-

"".,
BKMÓl. X. 225 ,. doboz 9. tétel

Jóléti és segélyezö egyesületek
36.

A Kecskeméti Honvédegylet 1867. augusztus 7-én tartott választmányi ulése jegyzOkOnyvének részlete. A2 ülésen halároztak a már igazolt gg egykori honvéden kivül a még életben volt honvédek Osszelrásár61 és Ország Imre - a szabadságharcban sebesülést szenvedett honvéd - segélyezésérOI.
BKM6L X. 1102. doboz 2. tétel

11

10
37.

Perczel Mór tábornok Magyarország OSSzes Ilonvédegyletéhez címzell,
nyomtatott tudósltása, melyben közli a Honvéc!egy1etek Közponll Bizottmányának betiltását, mert tevékenysége nem a magyar honvédek érdekeit

43.

Meghívó a Kecskeméti Rongyos EgyesOlet pénztára javára 1904 novem·
berében és decemberében tartandó lelolvasásokra. A meghívó kelte: 1904.
november hó,
BKMÓL X. 207 ,. doboz 5. télel

44.

Pap Erzsi 1. osztályos tanuló részére a Kecskeméti Rongyos Egyesület által kiutalt 1 pár lábbeli átvételére tagosító igazolás. Kelt 1916. december 6.
BKMOL X. 207 ,. doboz 7. tétel

45.

A HONSZ (Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti
Szövetsége) Pestvármegyei Csoportja Kecskeméti Fiókjának elnókéhez,
Bodócs Gyutához az Országos Hadigondozó Hatóság által a nc5sulési korhatár tárgyában irt levél. A levél kelte: Budapesi, 1944. Július 3.
BKMÖL
108 1. dosszie 1. tétel

képviselte. Az irat ketle: 1868. április 2.
BKMÖL X 1102. doboz 6. tétal
38.

A Kecskeméti Honvédegy1et igazolási ,egye, kiáUitva 1868. május 12-én
Csabai Imre (1848-a5 honvéd) főhadnagy részére, leslár Péter egyleti el·
nök aláírásával.
BKMOL X. 1102. doboz 6. tálal

x.

39.

40.

A Kecskeméti Patronázs Egyesület - mely 1918-ban alakult és Céljaként
környezetében züllésnek indult és az el1<ölcsi romlás veszélyének kitett gyermekek és fiatalkonJak pártfogásár t ÜZIe ki - alapító és
rendes tagjail"lélk névSOfa 1918-bóI.
BKMOL X. 295 ,. dosszjé 3. tétel

46.

A HONSZ Kecskeméti Fiólqa Zászlótál"lélk egyik OldaIár6l kéSZűlt lotó. 1934.
(fekete-Iehér)
BKMOLX. 1081. cJosszJé2. tétel

47.

A zászló másik oldala.
BKMOL X. 108 l. dosszié 2. tétel

48.

Fotó a hadlrokkantak kecskeméti leMx'lulásáról, az 19JO.as évekb61.
BKMCx. X. 108 l. dOSSZifJ 2. tetel

49.

A Magyar VÖfÖskereszt Kecskemét Városi FJ6Iqának .Tudakozódások" címet viselö füzetének (1943-1944) két lapja. A füzetbe a frontan eltünt katonák lelkutalásával kapcsolatos adatokat vezenék be.
BKMöL X. 210 1. doboz S. Mtei

SO.

A Magyar VÖfÖskereszt Kecskemét Városi FlÓkjának tagjairól készült fénykép. (é. n.)
BKMOL X. 210 3. doboz 8. Mtel

51.

A Magyar VörOskereszt Kecskemét Városi Választmányának (egyesületének) tagsági jegye, kiál1ftva dr. DOmötör Lajosné részére, Kecskemét,
1935. november 9.
BKMOL X. 2103. doboz 7. tétel

52.

A Magyar Vöröskeresziegylet Igazgatóságál61 a Dunapataji Vöröskereszt
FI6kegylel elnökéhez, Madra Pálhoz Irt levél első oldala. A levélben javaslatotlesznek a tagdij mértékére (évi 1 vagy 2 pengö). A levél kelte: 1927.
március 2.
BKMOL X. 209 ,. csomó 4. tetel

..az elhagyott. a

A Kecskeméti Községi Tanftók Segélyezö EgyesUlete nyomtaton alapszabályál"lélk (1910) cfmlapja és az egyesUlel célját is magában foglaló 1-3.

§-a.
BKMOL X. 206 2. doboz 3. tétel

41.

A Kecskeméti Községi Tanítók Segélyez ö Egyesülete pusztai tanltóinak
aléfrAsi lve 1938·ból.
BKMOL X. 206 2. doboz 6. tétel

42.

A Kecskeméti Rongyos Egyesület alapszabályai, melyben az egyesület cél·
jaként többek között .a szegény sorsú tanköteles gyermekek~ legszük·
ségesebb ruhanemOkkel val6 ellátását fogalmazlák meg. Az alapszabály
kelle: 1885.
BKMOL X. 207 1. doboz S. telel

t

.

12

13
62.

Sportegyletek, vadásztársaságok

Részlet a Kecskeméti Vadásztársaság választmánya 1931. október g-én
tartott alésénak

53.

A Bajai Csónakázó Egylet hAzirendje 1939-böl, amely kimondta, hogy..az
egylet lelepét és annak berendezési tárgyait csakis egyleti tagok és azok
arra Jooositott llouátartoz6i használhatják"
BKMCx. X. 260 1. doboz 4. té/el

54

Részlet a Bajai Kerékpározó Egylet 1906. június 2-i választmányi ülésének
jegyz6könyvébOl. A jegyzökonyv lapján az egyesület bélyegzOjének lenyomata.
BKMÓL X. 311 2. frJzel

55.

A Bajai KorcsotyázÓ Egylet felhívása, metyben a tagokat al 1901. februAr
9-i _Gyopár MI- rendezésébeni közreműködésre kérik fel. (A bál bevételének lelét a Bajai Katolikus Nöegyletnek ajánJották fel.) A lelhívas kelte:
1901.január 20.
BKMOL X. 262 l. csomó 2. té/el

56.

A Bajai Korcsolyázó Egylet elnöki jelentése (1901) nyomtatott példányának
cimlapja és elsö oldala. A jelentés az egyesület 1901. március 31 --i közgyű
lésének jegyzökönyvét tartalmazza. Ezen az ülésen fogadták el egy me st8fSéges jégpálya és a hozzá épitendő csarnok teNél.
BKMÖL X. 262 ,. csomó l. tétel

57.

Fotó. A Bajai Koo:soIyá.zó Egylet téQpályáján korcsotyázók egy csoportja
20. század elején. (é. n.)
BKM6L X. 262 l. csomó 4. tétel

a

Fotó. A Bajai KorcsolyázÓ Egylet jégpályáján korcsotyá.zók egy csoportja
pályához tartozó paviJon elölt. a 20. század elején. (é.n.)
BKMóL X. 262 l. csomó 4. tétel

a

58.

59

Mátrai János kecskeméti tanár vadászigazolványa. Kett 1934. augusztus
18.
BKMÖl. X. 269 1. doboz 9 té/el

64.

A Félegyházi Agarász- és Vadászegylet részére Johann SChöbinger InSbrucki fegyvergyárából kűldött számla 3 db Lelaucheaux-féle duplacsövO
puska vásárlásáról. A számla kelte: 1874. augusztus 4.
BKM6L X. 272 l. doboz 3. tétel

65.

A Félegyházi AgaráSZ:- és Vadászegylet nyomtatott alapszabályának
(1875) címlaPta és l-3. §oall tartalmazó oldala. Ebben az egylet cél}át így
fogalmazták meg: ..A vadászatnak nemesebb fogalOm szerinti gyakortása.
nagyobb vadászterOletek kibérlése. nagyobb vadászterOleteken a vad tenyésztésének e10m0zdítása. és ezen teroleteken al 1872 évi VI. törvénycikk korlátai kOzött nagyobb társasvadászatok rendezése és kisebb vadászatoknak egyénenkénti gyakOf1ása. al orv-vadászat megakadályozásaBKMöL X. 272 l, dObOZ 2. tétel

66.

A Kiskunhalasi Függeuen Vadásztársaság alapszabályai 1945-bö1. A 2. §ban fogalmazták meg az egyesCllet célját.
BKMóL X. 301 l. csomó 3. tétel

67

A Kiskunhalasi Független Vadásztársaság azon tagjainak néVJegyzéke,
akik a Kiskunhalasi Függeuen Kisgazdapártnak voltak tagjai és akikl61 a
fegyvertartási engedélyt bevonták. A Jegyzék kelte: 1948. június 3.
BKMOL X. 301 , csomó S. té/el

A BajaI Sporthorgász Egyesület alapszabálya 1946-bó1. Az egyesület a tagok részére a sportszerü horgászat biztosftása mellett célul tüzte ki .oIyan,
természeti adottságuknál fogva, alkalmas vizek felkutatásár, amelyek "behalasitásra· alkalmasak.
BKMOL X. 313 I. csomó t. té/el

Tüzoltó egyesületek, légoltalmi Iigák

A Kalocsai Polgári lövész Egyesület meghívója az 1932. augusztus 7-i
egyénI és csapat céliOvőversenyre. A meghivóban feltünlették a verseny-

A Kalocsai Polgári Lövész EgyesOIetet feloszlató alispáni rendeletet a Kalocsai RendOr1<apitánysággal közlö polgármesteri hivatalos IMirat. Kelt: 1947.
április 25.
BKMÓL X. 268 1. dosszié S. télel

A Kalocsai Önkéntes TŰzoltó Egylet alapszabályai 1873-b61, a szabályok
1-12. §-a. A 4. §-ban logalmazták meg, hogy mik képezik az egylet jövedelmét: gyajtés úJján beszedett összegek. önkéntes adományok, mulasz tási bfrságok, a város állal e célra megszavazott összeg, alapító és pártoló
tagok tagdijai, az egylet javára rendezell mulatságok jövedelmei.
BKMOL X. 201 ,. doboz 4. télel

feltételeketis.
BKMOL X. 268 ,. doSSZié 2. tétel
61.

Ezen az ülésen tárgyallák a vadásztár-

63.

68.
60.

jegyzőkönyvéb61.

saság nyíri, vágójárási és cethali vadászteriilelének eladását, mellyel a tár·
saság anyagi helyzelén kivántak javítani. Ugyanekkor fogadiák el az 19311
, 932. évi társas vadászatok rendjét.
BKMÓL X. 269 1. doboz 2. té/el

69.

Fotó. A Kalocsai Önkéntes Tazoltó Egylet tagjainak gyakorlatozó csoportja.
(é.n.)
BKMCJL X. 201 ,. doboz 7. létel

,.
70.

15
Fotó. A Kalocsai Önkéntes TU20116 Egylet két lagja egy tüzo1t6szivattyUval.
(é.n.)

BKMÖL X. 20 l I. dObOZ 7. tétel

Gazdasági egyesületek, gazdakörök
76.

A Kecskeméti Kiskert Szövetség (Egyesulet) \Jwlkara és választmánya
névjegyzékét a Polgármesteri Hivatajnak megkűldO e1noki leVél. A levél kel·
le: Kecskemét 1927. március 2.
BKOOL X 113 ,. c:s:omó 5. tétel

n.

A Kecskeméti Kiskert Egyesület 1931 október 25-én tartott rendkívüli közgy(ilésér61 fetvett jegyzőkönyv. A kOzgyülésen az egyesOlet pénztárának
hetyzetét tárgyaJták.

BKMÖLX "3J.csomóT.tétel
78.

A Kalocsa-vidéki FOszerpaprikakikészilOk Egyesülete elnökéhez, Biro Já·
noshoz, a Miskei Paprikamajom Szövetkezet elnöke által irt levél els Ooldala. A levélben a paprika leJvásárlási áráról tájékoztanák az egyesületeI. A
levél kelte: 1939. szeptember 19.
BKMÓL X. 300 7.csomó 5. tétel

71.

72.

A LégoIlalmi Liga Országos ElnOI<ségétOl a liga Kecskeméti Csoportja elnökségéhez intézeIt levél, me~ a lakóházak örlvédelmének megszervezését elOlm honvéde!mi miniS%teri rendeletre (61.000/1938. ein. 19v.
HM SZ. SZOkségrendelet) hlvja fel a csoport figyelmél (A levél els O oldala.)
BKMóL X. 202 1. doboz 6. !stel

73.

A Kecskeméti légollalmi liga Női Csoportjának megalakulásár61 - 1938.
október 27. - felvelt jegyzOkönyv.
BKMOL X. 202 1. doboz 2. tétel

74.

A légollalmi Uga Kecskeméti Csoportla által k6uételt relhívás: _Hogyan
védekezzünk légitámadások ellen?- eimmel. A felhívás kelte: Kecskemét,
, 938. szeptember 28.
BKMOL X. 202 ,. doboz 7. léle/

75.

t~

A légoltalmi Uga alapszabályainak (1942) cfmlapja és öl oldala. (A szabályok az egyes településeken alakul! csoportokra nézve egységesen kötelezoek voltak, Igya légoItaimi Uga Kecskeméti Csoportjára is.) A 6. §. bI
pontja szerint .A LégoIlalmi Uga minden városban, vagy községben. ahol
legalább 50 tagjának lakóhelye, vagy mint jogi személynek székhelye van,
csoportot alakíthat.BKMÖL X. 202 1. doboz 5. !stel

A légoltalmi Liga Kecskeméti Csoportja által megrendelt .légoltalmi Közlemények" dmO szaklap 1943. július 1S-i számának címlapja.
BKMOL X. 202 14. doboz

........",==-

79.

A Kalocsa-vidéki FűszerpaprikaklkészltOk EgyesOIete 1940. február 2·án
tartott közgyűlésének jegyzőkönyvi részlete. A közgyűlésen az egyesület
1939. évi mOkOdésél tárgyalták meg. Ebben az évben az egyesUlet döntO
célkitüzése kapcsolatok teremtése és a bogyiszlói paprikaszáril6 tanulmá nyozása voll.
BKMOL X. 300 1. csomó I. tétel

BO.

A Bajai Városi Gazdasági Egyesület alapszabályai 1935-böl. Az egyesUlet
céljai kOzOlt szerepelt .mezOgazdák, szOlIOsgazdák, kertészek, gyamolcstermelök, 6ltat- és apr6jószágtenyészlOk. méhészek és általában a gazdálkodás bérmely ágával'oglalkoz6 egyének egyesítése-o
BKMOL X. 1251. doboz 2. tétel

81.

A Balai VárOSi Gazdasági Egyesület szakkOnyvtáráb61 könyveket. folyóiratokat kOlcsonzO tagok és a kOlcson.zön mOvek jegyzéke 1940-böl.
BKMtX X. 125 I. doboz3.létel

82.

Az. Ordasi GazdakOr 1908. december &-60 tartolt rendkivOU kOzgyülésének
jegyZOkönyve. AkOzgyülésen arr61 hatAroztak, hogy a meghClzatoll áru
csomago16anyaga (pl. láda) a megrendelO gazdánái maradjon. Ugyanekkor
dOnIöltek egy .tAncvigalom- tartásár61 is.
BKMÖL X. 303 l. csomó I. tétel

83.

Az. Ordasi GazdakOr tagjainak névjegyzéke 1911-bOl.
BKMOL X. 303 ,. csomó 3. tstel

84.

A Városföldi GazdakOr meghatalmazása Nagy lukács részére, hogy Kecskemét polgármestere engedélyével - adományt gyOjthessen. A meghatalmazás kelte: 1939. november 6.
BKMOL X. 248 1. csomó 3. lérel

_

'6
85.

17

A Galambosi Gazdakör (Kiskunfélegyháza) 1937. old6ber 2J..án tarton

90.

gazdasági el6adásár61 felvett jegyzőkönyv. Az. elöadtlst Cseh Jenö gazdasági tanát tartotta a .Csongrádi lé~ gazdasági iskOla" tapasztalatairól. Az
előadó felkérte a gazdakOzOnséget, hogy küldjék el fiaikat az iskolába. ahol

jó gazdákal nevelnek

belőlük.

(Részlet a gazdakÖf jegyz6körlyveit tartal-

mazó kötetbO!.)
BKM6L X. 249 f. doboz ,. tétel

Iparos és

A Kecskeméti Iparosok Egyesülete elnökének, Györffy Pálnak jelentése az
1896. évi egyesületI életről. A jelentéSben az elnök beszámolt az egyesulel
vagyoni helyzetéről. a tagság IétszilmAr6I (235 fO), a konyvtat kOnyvállományától (1302 kOtel), a k6IcsOnzés mértékéről (1759 ízben volt kOI·
csöozés). A2. ellen&i ,elentés kelte: 1897. február 14
BKMOt. X. 11 J 2. kólet

87.

A Kecskeméti Iparosok Egyesutetébe való belépést igazoló .Belépési nyilatkozat'. A belépö tag neve: Tóth József, mestersége' könyvkötO, a belé·
pés kelte: 1945. november 3.
BKMCJL X. 111 6. doboz 2. tétel

....

~

91.

A Kiskunfélegyházi Kereskedelmi Alkalmazottak Egyesülete alapszabályai
kereskedelmi alkalma·
1927-b61. Az egyesOlet célként fogalmazta meg
zottak gazdasági. tarsadalmi. kulturális érdekeinek előmozdításat". (Részlet
az alapszabályokból: 1--4. §.)
BKMOL X. 131 ,. doboz. 3. tátel

92.

A Kiskunfélegyházi Kereskedelmi Alkalmazottak EgyesUletének felhívása
az 1939. március 5-én Budapestoo tartandó országos nagygyűlésen való
részvételre. A nagygyOlés témái vOltak: a vasárnapi tejes munkaszünet. a
minimális munkabérek életbe léptetése. a 14 napos hzetéses szabadság.
az .Oregségi korhatámak- 65 évrOl60 évre tOrténO leszállitása stb.
BKMOL X. 131 ,. doboz 4. tátel

kereskedő egyletek

86.

7:;;' ;:1~

Nyugta az 850 Kecskeméti Konzervgyár 1911. évi OMKE tagdijának befi·
zetésér61. (A konzervgyár tagja volt az OMKE KecskemétI Keruletének.) A
nyugta kelte: 191 1. márCÍUS 9., a befIzetett tagdíj OSSlege: 10 korona.
BKMóL X. 128 to doboz 7. tétel

.a

Tudományos, kulturális,

népművelő egyesületek

93.

A Kecskemét·vidéki Természettudományi Társulat .Társalgási szabály"-a.
A szabályzatban többek kOzött meghatározták, hogya társulat működése
évente 9 hónapra terjed (okt6bertOl júniusig). a tudományos felolvasisok
minden hónap második szerdáján tartatnak, a fölotvasást közbesz6lással
félbeszakitani nem szabad stb. A szabályzat kelte: 1874.
BKM6L X. 51 l. dossziá 4. tétel

94.

Hanusz István (Vác, 1&40 - Kecskemét. 1909) a kecskeméti FöreáJisll.oIa
tanára. a Kecskemét·vidéki Természettudományi Társulat választmánya
tagjának arcképe.
ln: A Kecskeméti F6reáliskola ~rteslt6je 1909/10. tanévre.

95.

A GObOljárási Tanyaotthon NépmOvelödési Egyesület (Kiskunhalas) alapszabályai 1928-ból. Az egyesOlet céljai között szerepelt elsOdlegesen: .A
mOveIOdésben magára hagyott tanyai nép tömOritése a né pmúvelés érde-

Bel':pt:si nyilatkozat.
',..".-' T _ \ - - , _
It .1. \'111': "-

kében-o

BKMÓL X. 55 l. csomó 4. tétel
88.

89.

Az OMKE (Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés) Kecskemét-vidéki
Keralete elnökéhez Frank Ignéc kiskunfélegyházi kereskedő értaJ Irt levél.
melyben a Ievéliró Schönfeld Antal fakereskedöt ajénl}a az egyesület vá·
lasztmányába. A levél kelte: 1904. április 28.
BKMCJL X. 128 ,. doboz 6. tátel
Meghlvó az OMKE Kecskemét-vidéki Kerúletének 1907. május 12·i beszá·
moIó gyOlésére.
BKMOL X. 128 ,. doboz 6. tétel

96.

A GObOIJárnsi Tanyaotthon Népmúvelódési EgyesOIet alapltOinak néVSQ(3.
1928-ból.
BKM6L X. 55 ,. csomó 5. tétel

97.

A Kecskeméti Katona József Kör elnökéhez, Horváth DOméhez, lestár Péter kecskeméti polgármester által frt levél, amelyben tudatja a kör elnökével. hogy Kecskemét törvényhatósága a kör alapító tagjai sorába lép. A
levél kelle: 1891. július 13.
BKMCJL X. 52 2 doboz

18
98.

"
Horváth Dömének (Kecskemét, 1819 - Kecskemét. 1899), a Katona József

Kor elsO elnökének arcképe_
Jn: Kecskeméti Nagy Kt§pes Naptár J894.
99.

A Kecskeméti Katona József Kör alapszabályainak (1891) címlapja és elsO
oldala. Az. egyesület céljai között szerepelt a városi kOzm OveJödés előmoz
ditása, a hazai irodalom és tudományok pártolása. Kecskemét város tOrténetében mQködésúknél fogva helyet érdemlő férfiak és nök emlékezetének
ébrentartása.
BKM6L X. 52 I. doboz 5. tétel

100. Meghivó a Katona József Kör 1896. március 4-i. ll-i és 18-í .Böjtl felol·
vasásaf-ra. A meghivón feltüntették az egyes felolvasóestek tárgysorozatál.
BKMCJL X. 52 6. doboz 8. télel
101

Meghivó a Katona Józsel Kör 1902. november 11·i diszközgyúlésére. A
diszközgyú1és Ilelyszine a városhAza közgyűlési terme, f6 tárgya pedig a
Katona Józsefre való emlékezés volt.
BKMCJL X. 52 7. doboz'. tétel

102. A Bajai liszt Ferenc Kör 1931 december 17-én tartott választmányi ülé·
sének jegyzőkönyve. A választmány az 1932. évi programot tárgyalta. Ter·
veik között szerepelt hangversenyek rendezése, fúv6sol< képzése, nagybő
gő beszerzése stb.
BKMOL X 53 l. doboz l. tétel
103. Meghivó a Bajai Liszt Ferenc Kör 1929. november 19-i 28. nyilvános hangversenyére. A díszhangverseny fO résztvevöJe Hubay Jenó hegedümüvész
és zeneszerzO voll, aki a hangverseny jövedelmét a liszt Ferenc Kor Zen e·
iskolAj.a javára ajánlotta fel.
BKMOL X. 53 J. doboz 7. tétel

107. A Bcija$zenlistváni Olvasókör alapszabályai 1923-ból. Ebben az oIvasóll.Or
célját a kultúra terjesz1ésén túl
egymás iránti való érzés és barátság ki-

..az

feJezésére irányuló hasznos és élvezetes szórakozások"-ban jelölték meg.
BKMOL X. 60 l. doboz 3. tétel
108. A Bajaszentistváni Olvasókör italmérési engedélyért való folyamodásához
csatolt vázlatrajz az olvasókör hely;ségeirOl. Kelt: 1941 augusztus 9.
BKM6L X. 60 l. doboz 5. rétei
109. A Szeremlei Református Olvasókör épületének alaprajza 1941-bOl.
BKMÖL X 66 ,. doboz 6. tétel
110. A Szeremlei Refonnátus Olvasókör épületének használatbavétel engedélye. Kelt: 1941. december 22.
BKMÖL X. 66 ,. doboz 6. tétel
111. A Magyar Bokrétaszovelség Kecskeméti Bokrétá}ának vezetŐjéhez, dr.
Bod6cs Gyutához a Magyar Telefon Hlrm0nd6 és Rádió RI. igazgatója által
írt levél, amelyben értesiti a kecskeméti egyesületet, hogya Rádió március
17-én, szombaton este közvetíti a kecskeméti Katona József Színházban
megrendezésre kerillő .Bokréta Est"-et. A levél kelte: 1934. február 15.
BKMÖL X. 308 l. dosszié 1. tétel
112. PaulinI Bélának. a Magyar Bokrétaszövetség elnökének dr. Bod6cs GyulAhoz Irt levele. ametyben értesiti Ot az 1934. augusztus 19-21-i országos
bokrétaünnep eseményeinek rendjéfOl. A levél kette: 1934 augusztus 9.
BKMóL X. 308 I, CJOSSmJ ,. tétel
113. Fotó az 1934. évi Bokréta Est résztvev6irOl a
BKMtX X. 308 ,. dosszié 3. tétel

Katona József SZínház elOtt.

104. A Kiskunfélegyházi Petőfi Daloskör tulajdonában volt .Pásztor Zoltán: Pataki húron-szegedi dalok" cimü kottagyiljtemény (1928) fed01apja, melynek
jobb lelső sarkában Móra Ferenc saJál kezüleg irt verst"észlete olvasható.
BKMőL X. 762. doboz 2. tétel
105. A Kiskunlélegyházi Polgári Daloskör ta9lail ábrázoló loló. A lotó 1925. április 12~ készült.
BKMóf.. X. 762. doboz 8. tétel
106. A KJskunfélegyMzi Polgári Daloskör 1947. ol<t6ber lO-én tartott vá·
lasztmányi 01ésének jegyzőkOnyve. Ezen az ülésen arról döntöttek, hogy
pártoló tagokatloboroznak.
BKMCJL
762. doboz 5. tétel

x.

114. Fotó a kecskeméti bokrétások tagjairól, el Oadás eiOn 1934·böl.
BKMÖL X. 308 l. dosszié 3. tétel

21

20

Politikai jelleg ü és társadalmi egyletek
115. A Kiskunfélegyházi Függetlenségi Népkör alapsz~bályai 191 l-bOI. amelyben az egyesület célját Igy határozták meg: ." .. minden más országl61törvényesen lüggellen Magyarország alkotmányának társalgás _közben a ta·
gokkal való megismertetése; hazafias törekvés arra, ~ minden hO~pol
gár jogait és kotelességeit megismerje, s mig az előbbieket gyakorolm, az
utóbbiakat teljesíteni törekedlék'
BKM6L
2 I. dosszié l. tétel

x.

116. A Kiskunfélegyházi FuggeUenségi Kőr 1944. augusztus 17-é~ 1ör1~nl felOSZlattIsáról felvett tegyz6könyv. (A feloszlatás a belugyn:wnlszter
169.321/1944 VII. b. számu rendelete alapján történt.) A jegyZOkonyvbefl
tételesen felsoroltak az egyesülel vagyontárgyail és 82<* értéké\.
BKMá. X. 2 J. CJOSSZi6 2. tétel

117. A Kecskeméti Polgári KOr 1908. mál'ClUS 6-án kelt házszabátya. Ennek általános rendelkezései kOzt kikotótték, hogy .3.§. A helyiségek használatában egyik tag a másik fölött magának eIö;ogot nem követelhet és az
alapszabáJyokban kimondott egyenl6ségi etv szennt egymás Irányában
mindenki tJsztelettel. kiméletteltartozik vise1tetnr.
BKMOL X. 257 ,. doboz 3. tétel

I

KECSKEME'f1 POLGARI KOR IL'_,.
HÁZSZABALYAo
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118. A Kecskeméti Polgári Kör alapszabályainak (1904) címlapja és els ö oldala.
A Kör céljai között szerepelt: .Kecskeméten igazi polgári társadalmat te·
remtani. Ebből kifolyólag a kőr természetszerüleg a helybeli polgári társadalom érdekeit. erkölcsi. szellemi és anyagi javál tehetségéhez képest tá·
mogatja és irányitja: a kőzugyekben és a polgári társadalmi életben hazafias eszméket és elveket érvényesil. A nemzeti Onnepeket megtartja. nagyjaink emlékbt kegyelettel megOrzi."
BKMÖL X. 257 t. doboz 1. télel
119. A MOVE (Magyar Országos Véderő Egyesület) kiskátéja 1938-bó1. amely
megmaradt a MOVE Dunapataji Csoportjának iratai között. Ebben arra a
kérdésre: .Mi a MOVE?" ezt a választ adták:..A MOVE keresztény. nemzeti
és fajvédő atapon álló társadalmi. sport- és kultúregyesOlés."
BKMÖL X. 3 7. doboz 3. tétel
120. A Szeremlei MOVE Társadalmi és sport EgyesOlet kitölteUen tagsági iga.
zolványa. (é.n.)
BKMóL X. 3 t. doboz 5. tétel
121. A Szeremlei MOVE elnökségéhez a IV. MOVE kerület szervezőlisztje által
írt levél, amelyben egy, az 1938. augusztusi táborozásra jelentkezö .,katonaviselt, fegyelmezett MOVE· lövész, illetve tornász· nevéről kért jelentést.
A levél kelte: Csávoly, 1938. július 11.
BKMóL X. 3 J. doboz 5. tétel

